
 PRECISAM-SE
  SECTOR DE ACTIVIDADE

Hotelaria e Restauração
Estética e Beleza
Construção
Escritório
Serviços Domésticos
Automóvel
Comércio
Ensino
Outros

 OFERECEM-SE
  SECTOR DE ACTIVIDADE

Construção
Serviços Domésticos 
Hotelaria e Restauração
Escritório
Automóvel
Outros
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1 - Nos termos do disposto na alª a), do art.º 11.º da Portaria 
nº125-A/2019, de 30 de abril, conjugado com o nº1, do artº4 e 
artº 9º, ambos do Dec-Lei nº209/2009, de 3/9, após 
deliberação favorável do órgão executivo de 19/7/2019, foi 
aberto procedimento concursal comum para constituição de 
vínculo de emprego público, na modalidade de contrato em 
funções públicas por tempo determinado (termo resolutivo 
certo) pelo prazo de 1 ano, tendo em vista o preenchimento de 1 
posto de trabalho, na categoria de assistente operacional (área 
de atividade de mecânico), publicado no Diário da República, 2ª 
série, respetivamente nºs 168 e 255, de 3/9/2019 e 22/11/2019 
na BEP com o código OE 201909/0038 e OE 201911/0520, na 

deserto,  por inexistência de candidatos à prossecução do 
mesmo. 
Face ao exposto, torna-se novamente público, a abertura de 
procedimento concursal mencionado em epígrafe, para a 
mesma categoria, a seguir indicada: 
Categoria - 1 posto de trabalho de Assistente Operacional na 
área de atividade de mecânico, a afetar à Divisão de 
Planeamento, Coordenação Estratégica e Ambiente, 
subunidade orgânica Obras Públicas;
2 - Fundamento para a contratação - Alínea h) do n.º 1 do artigo 
57.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP), 
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua 
atual redação;
3 - Nível Habilitacional exigido - escolaridade obrigatória a aferir 
de acordo com a data de nascimento do candidato e curso de 

(comprovada) na área num mínimo de dois anos;
4 - Prazo de candidatura - 10 dias úteis a contar da publicação 

2 dias úteis após publicação do aviso em Diário da República), 
acessível em www.bep.gov.pt.
5 - Caracterização do posto de trabalho: Funções constantes no 

corresponde o grau 1 de complexidade funcional na carreira e 
categoria de Assistente Operacional.
Nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 11.º, da Portaria n.º 
125-A/2019, de 30 de abril, o presente aviso foi publicitado, por 
extrato, na 2.ª série do Diário da República, nº53, de 16/3/2020, 
aviso (extrato) nº 4484, na página eletrónica do Município e 
num jornal de expansão nacional (correio manhã). Na íntegra 
nas instalações do Município e na Bolsa de Emprego Público 
(www.bep.gov.pt), com o Código de Oferta OE 202003/0383.
Município de Vila de Rei, 18 de fevereiro de 2020

O Presidente da Câmara
Ricardo Jorge Martins Aires

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL 
COMUM PARA CONSTITUIÇÃO DE VÍNCULO  
DE EMPREGO PÚBLICO, NA MODALIDADE  

DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES 
PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO  

(TERMO RESOLUTIVO CERTO), NA CATEGORIA 
DE ASSISTENTE OPERACIONAL  

(ÁREA DE ATIVIDADE MECÂNICO)

EXTRATO

Aviso
Assistente Operacional (prestação de cuidados de saúde)

Torna-se público que, por despacho da Enfermeira Diretora, Enf.ª Ana Paula 

Fernandes, de 17 de março de 2020, se encontra aberto, a contar da data 

de publicitação do presente extrato, o procedimento concursal com vista à 

constituição de reserva de recrutamento de assistentes operacionais, para 

celebração de contratos de trabalho a termo resolutivo certo.

Os requisitos, gerais e especiais e o perfil de competências exigido, a com-

posição do júri, os métodos e critérios de seleção e outras informações de 

interesse para a apresentação das candidaturas e para o desenvolvimento 

do procedimento concursal em apreço, constam da publicitação integral do 

aviso de abertura, inserto na página eletrónica do Centro Hospitalar Uni-

versitário de Lisboa Norte, E.P.E., in www.chln.min-saude.pt/recrutamento.

Mais se informa que, todas as candidaturas rececionadas, durante 6 meses, 

a contar da data da presente publicitação, serão consideradas e submetidas 

a avaliação do Júri, mensalmente.
Lisboa, 17 de março de 2020

A Diretora do Serviço de Recursos Humanos - Ana Correia Lopes

Aviso
Assistente Operacional (prestação de cuidados de saúde)

Torna-se público que, por despacho da Enfermeira Diretora, Enf.ª Ana Paula 

Fernandes, de 17 de março de 2020, se encontra aberto, a contar da data 

de publicitação do presente extrato, o procedimento concursal com vista à 

constituição de reserva de recrutamento de assistentes operacionais, para 

celebração de contratos de trabalho sem termo.

Os requisitos, gerais e especiais e o perfil de competências exigido, a com-

posição do júri, os métodos e critérios de seleção e outras informações de 

interesse para a apresentação das candidaturas e para o desenvolvimento do 

procedimento concursal em apreço, constam da publicitação integral do aviso 

de abertura, inserto na página eletrónica do Centro Hospitalar Universitário de 

Lisboa Norte, E.P.E., in www.chln.min-saude.pt/recrutamento.

Mais se informa que, todas as candidaturas rececionadas, durante 12 meses, 

a contar da data da presente publicitação, serão consideradas e submetidas 

a avaliação do Júri, mensalmente.

Lisboa, 17 de março de 2020

A Diretora do Serviço de Recursos Humanos - Ana Correia Lopes
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SÁBADO, DIA 21
1ª ENTREGA

PREÇO DE LANÇAMENTO

4,95€
+ JORNAL

—DODGE
CHARGER R/T
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Anuncie

www.empregocm.pt
Gare do Oriente

Recepção de anúncios - Das 9.00h às 18.00h (2.ª a 6.ª)
Das 10.00h às 13.00h e das 13.30h às 18.00h

(Sáb., Domingos e Feriados)

Até às 17 horas 
para ser publicado no dia seguinte


